
Umowa nr ……… / 2019 

zawarta w dniu …................. r  w  Burzeninie, 

pomiędzy: 

 1. Gminą Burzenin z siedzibą 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1, NIP 8272234437, 

reprezentowaną przez Jarosława Janiaka – Wójta Gminy Burzenin przy kontrasygnacie Joanny 

Szmytka – Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym", a                                                                                                    

 2. …......................................................... , NIP …..................................., reprezentowaną przez 

…........................, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, załadunku, transporcie i 

utylizacji wyrobów zawierających azbest z 52 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 

Burzenin, i w ilościach wymienionych szczegółowo w załączniku do umowy. 

2. Dopuszcza się wykonanie usługi w ilości mniejszej niż zakładana w załączniku z powodów 

niezależnych od Wykonawcy lub z innego miejsca na terenie Gminy Burzenin (przy wcześniejszym,  

uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą).  W każdej takiej sytuacji Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie odebraną i zutylizowaną ilość wyrobów azbestowych. 

2. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania 

odpadów z poszczególnych nieruchomości odrębnie. 

3. Termin wykonania umowy określa się na 15.10.2019r. 

§2. 

 Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska. 

§3. 

Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, według których transport odpadów powinien się 

odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i 

zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożeń, 

które mogą być spowodowane przez odpady oraz z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 

przewożeniu materiałów niebezpiecznych. 

§4. 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego podzlecać wykonania umowy w 

całości lub części innym podmiotom. 

 

§5. 
Zamawiającemu służy prawo wykonywania kontroli prawidłowości wykonywania umowy w 

każdym czasie i miejscu. 

§6. 
1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za odbiór, załadunek, transport i utylizację 1 tony 

wyrobów zawierających azbest w wysokości …………….   netto (słownie …………) + …….% VAT. 

2. Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy wyniesie …............. netto + ….........%VAT 

(brutto …........... zł). 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek wskazany we fakturze w terminie 21 dni od daty 

jej otrzymania przez Zamawiającego. 

§7. 



W przypadku opóźnień w realizacji umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać 

będzie naliczenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 20% ceny brutto wskazanej 

w §6. pkt.1 za każdą tonę niezutylizowanego wyrobu azbestowego. 

2. Zamawiającemu będzie przysługiwać naliczenie Wykonawcy dodatkowej kary w wysokości 

odpowiadającej karze lub zmniejszeniu dofinansowania przedmiotu umowy z WFOŚ, jeżeli będzie 

wynikać to z winy działania, opóźnienia lub zaniechania Wykonawcy. 

3. Wykonawcy będzie przysługiwać naliczenie Zamawiającemu odsetek ustawowych za 

opóźnienie w zapłacie przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§8. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia 

okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na 

etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

wystąpienia warunków i zdarzeń losowych nie zawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o 

charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy 

zgodnie z jej treścią, zmiany urzędowych stawek podatku VAT. 

2. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do 

umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze 

zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania 

Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

 

§9. 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawo zamówień publicznych, Prawo przewozowe i inne przepisy bezwzględnie obowiązujące. 

2. Spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§11. 

 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do umowy nr …....... z dnia …............. 
 

Wykaz nieruchomości, z których odbierane będą wyroby azbestowe.  

 

 

Lp. Lokalizacja Rodzaj budynku Rodzaj wyrobów 

zawierających 

azbest 

 Waga wyrobów 

zawierających azbest 

do usunięcia                  

[Mg] 
(wyroby już 

zdemontowane)   

1. Strzałki 12 azbest zeskładowany płyty faliste 29,82 

2. Strzałki 36 azbest zeskładowany płyty faliste 6,71 

3. Strzałki 57 azbest zeskładowany płyty faliste 41,00 

4. Strzałki 31 azbest zeskładowany płyty faliste 4,34 

5. Wola Będkowska 30 azbest zeskładowany płyty faliste 25,73 

6. Niechmirów 55 azbest zeskładowany płyty faliste 3,88 

7. Wolnica Niechmirowska 

27 

azbest zeskładowany płyty faliste 77,22 

8. Wolnica Niechmirowska 

19 

azbest zeskładowany płyty faliste 2,49 

9. Strzałki 2 azbest zeskładowany płyty faliste 96,53 

10. Brzeźnica 25 azbest zeskładowany płyty faliste 2,28 

11. Grabówka 43 azbest zeskładowany płyty faliste 85,56 

12. Wola Będkowska 29 azbest zeskładowany płyty faliste 0,82 

13. Majaczewice 4 azbest zeskładowany płyty faliste 213,89 

14. Majaczewice 18A azbest zeskładowany płyty faliste 0,65 

15. Antonin 1 azbest zeskładowany płyty faliste 276,98 

16. Gronów 41 azbest zeskładowany płyty faliste 0,43 

17. Strumiany, ul. Zarzecze 

16 

azbest zeskładowany płyty faliste 242,36 

18. Strumiany, ul. Stawowa 9 azbest zeskładowany płyty faliste 0,45 

19. Witów, ul. Wspólna 22 azbest zeskładowany płyty faliste 308,46 

20. Biadaczew 26 azbest zeskładowany płyty faliste 0,97 



21. Grabówka 5A azbest zeskładowany płyty faliste 102,82 

22. Szczawno 22 azbest zeskładowany płyty faliste 1,56 

23. Burzenin, ul. Witosa 3 azbest zeskładowany płyty faliste 102,82 

24. Będków 14 azbest zeskładowany płyty faliste 1,17 

25. Witów, ul. Bociania 5 azbest zeskładowany płyty faliste 211,64 

26. Burzenin, ul. Widawska 

13 

azbest zeskładowany płyty faliste 0,66 

27. Jarocice 2 azbest zeskładowany płyty faliste 123,96 

28. Strumiany, ul. Główna 28 azbest zeskładowany płyty faliste 0,44 

29. Szczawno 1C azbest zeskładowany płyty faliste 108,18 

30. Strzałki 48 azbest zeskładowany płyty faliste 2,54 

31. Burzenin, ul. Wojska 

Polskiego 20 

azbest zeskładowany płyty faliste 70,81 

32. Szczawno 8 azbest zeskładowany płyty faliste 1,13 

33. Prażmów 24 azbest zeskładowany płyty faliste 121,26 

34. Ligota 41 azbest zeskładowany płyty faliste 0,92 

35. Antonin 9 azbest zeskładowany płyty 

faliste/płyty 

płaskie 

64,96 

36. Brzeźnica 23 azbest zeskładowany płyty faliste 2,54 

37. Burzenin, ul. Widawska 6 azbest zeskładowany płyty faliste 16,14 

38. Prażmów 1b azbest zeskładowany płyty faliste 11,89 

39. Burzenin ul. Zamłynie 12  azbest zeskładowany płyty faliste 3,95 

40. Będków 25 azbest zeskładowany płyty faliste 101,23 

41. Marianów 20 azbest zeskładowany płyty faliste 1,11 

42. Burzenin, ul. Kościelna 42 azbest zeskładowany płyty faliste 117,50 

43. Będków 23 azbest zeskładowany płyty faliste 0,97 

44. Witów, ul. Wspólna 79 azbest zeskładowany płyty faliste 141,20 

45. Burzenin, ul Krótka 4 azbest zeskładowany płyty faliste 2,14 

46. Majaczewice 36 azbest zeskładowany płyty faliste 93,51 

47. Niechmirów 27 azbest zeskładowany płyty faliste 2,46 

48. Brzeźnica 32 azbest zeskładowany płyty faliste 81,32 



49. Szczawno 23 azbest zeskładowany płyty faliste 2,46 

50. Burzenin ul. Dojazdowa 

29 

azbest zeskładowany płyty faliste 89,45 

51. Wola Będkowska 46 azbest zeskładowany płyty faliste 2,75 

52. Niechmirów 58 azbest zeskładowany płyty faliste 90,90 

   RAZEM 97,17 

 


